
Kohe, kohe on algamas kevad ka kalend-

ri järgi, kuigi päike näitab oma võimu 

juba mitu nädalat. Nii nagu päike mää-
rab looduse kulgu, aitavad inimest tema 

teadmised ja oskused. 

Lõpeb kolmas õppeveerand ja siis lahu-

tavad suvest meid veel vaid kümme nä-

dalat. Rõõm on tõdeda, et enamus õpila-

si täidab koolikohustust ja õpib nii koolis 

kui kodus, et tulevikus paremini hakka-
ma saada. Paljud õpilased suudavad 

peale õppimise tegelda ka oma huviala-

dega, lüüa kaasa ühisüritustes, esindada 

kooli võistlustel ja olümpiaadidel, käia 

Iga päevaga on päike jälle kõrgemal ja eredam, il-

mad soojenevad ja lumehanged kahanevad tasapi-

si. Praegu lõpeb kolmas veerand, kõik see on pan-

nud mind mõtlema ka kooli lõpule. Minu jaoks on 

veel ebareaalne, et järgmine aasta olen uues kohas 

ja koolis, üksinda, ilma oma tuttava koolipereta. 

Kool ongi saanud nagu minu teiseks koduks. Enne 

oli see lihtsalt  iiveldamaajav väljend, aga nüüd lõ-

pus, alles nüüd saan täielikult aru, neist väärt tarku-

seteradest, mida õpetajad meie ette puistanud on. 

Ma tean, et veel on vara öelda hüvasti ja edu, kuid 

aeg läheb kiiresti, alles ma tulin ja nüüd ma lähen 

aga nii see elu lõputu ring käibki liiga kiiresti. Ma ei 

KevadmõttedKevadmõtted  

Juhtkiri Juhtkiri   

ole lihtsalt õppinud, kuidas käänata sõnu ja lahen-

dada ilmatuma raskeid matemaatilisi funktsioo-

ne, kõige selle kõrval olen õppinud elu, elu igas 

valguses. Olen õppinud suhtlema ja hindama eri-

nevaid eluväärtusi. Olen tasapisi avastanud ka 

enda. Kõige tähtsam ongi olnud eneseotsing. 

Kooliealistena me kipume olema rahutud ja eba-

stabiilsed, sest me alles otsime iseendid. Nüüd 

võin olla rahulik, sest üks etapp minu elus hakkab 

läbi saama ja uus on algamas.               

/Anni Voll 9. klass/ 

teatris, lugeda raamatuid, suhelda 

sõpradega ja palju muudki. Meil 

kõigil on ööpäevas 24 tundi ja mis 

me selle aja jooksul korda saada-

me, sõltub meist endist. Öeldakse, 
et kõik, mis teed, teed endale. On 

kahju, et kõik ei suuda arvestada 

sellega, et teistel meie ümber 
peab ka olema võimalus end hästi 

tunda. See ongi minu suurim soov, 

et helge kevadpäikesega tuleks ka 

meisse rohkem soojust ja valgust, 

mis muudaks meie meeled sõbrali-
kumaks ja vastuvõtlikumaks kõige-

le heale. Kosutavat vaheaega ning 

päikselist kevadet!  

Õppealajuhataja Urve Mukk 

Joonistus “KEVAD” 
Autor Marcus-Sander 

Ruben 2. klass 
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1.märtsil toimusid Viljandi spordihoones 

maakonna meistrivõistlused 1.-5. klassi pois-

te jalgpallis. Osales 9 võistkonda, kes oli jao-

tatud 3 alagruppi. Raudna Pk oli ühes alagru-

pis Suure-Jaani Gümnaasiumi ja A.Kitzbergi 

Gümnaasiumiga. Mõlema võistkonnaga 

mängiti viiki: vastavalt 2:2 ja 0:0. Kuna A. 
Kitzbergi Gümnaasiumi võistkond kaotas 

Suure-Jaani Gümnaasiumile, siis jäime ala-

grupis teiseks ja mängisime  kohtadele 4.-6. 

Seal me võite ei saanud ja nii tuligi vastu võt-

ta 6. koht. Üle kahe korra mängus väravavaht palli värava-

võrgust välja võtma ei pidanud. Arvestama peab sedagi, et 

ega me harjutada eelnevalt saanud, olid külmapühad ja ka 

Eesti Vabariigi aastapäev. Vaatamata sellele olid poisid  

tublid. Võistkonnas mängisid Mait Allas, Andris Järv, Erko 

Sild, Teet Jüris, Artur Vinnal, Janek Palm ja Siim Kõiv. Eriti 

tahaks esile tõsta Maitu ja  Andrist (väravavaht). Kahjuks 

negatiivse poole pealt ei saa jätta mainimata Joonas 

Riigori vastutustundetut käitumist. Ta jättis lihtsalt võist-

lustele tulemata. Tema kui osava 5. klassi poisi kohalolek 
oleks võinud Raudna Pk lõpuprotokollis mitme koha võrra 

tõsta. Aitäh kõigile neile õpilastele, kes kooli esindasid ja 

endast võistlustel parima andsid. /Õpetaja Lilian Estorn/ 

Noorte laulu- ja tantsupeo MAA JA ILM ettevalmistused 

on jõudnud lõppjärku. Esimesed eelproovid on lõppenud. 

Meie kooli poistekoori tublid laulupoisid koos Saarepeedi 

Kooli poistega osalesid 4.- 5. veebruaril Viljandi maakonna 

poistekooride laululaagris Otepääl. Kahe päeva jooksul 

tehti tõsiselt tööd laulupeo lauludega. Selle kõrval jäi aega 

ka nautida Otepää talispordivõimalusi. 11. veebruaril osale-

sime esimesel vabariiklikul eelproovil Viljandis. Lauludele 

andsid lihvi suure peo dirigendid Hirvo Surva ja Indrek 

Vijard.  

5. märtsil toimus Raudna PK spordihoones üle-eestiline 

õpetajate võrkpallivõistlus Raudnaine 2011. Võistlus 

toimus teist korda. Osavõtjaid oli kuus: Raudna Põhi-
kool, Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool, A.Kitzbergi 

nim Gümnaasium, Lahmuse Kool, Turba Gümnaasium 

ja Kuressaare Gümnaasium. Kui eelmisel aastal olid 
võõrustajad väga külalislahked ja lõpetasid võistluse 

viimasena, siis seekord see enam nii ei olnud. Raudna 

PK võistkond (koosseisus Eero Metsvahi, Marko Koks, 

Aivo Maalmeister (C. R. Jakobsoni nim Gümnaasium), 

Tiia Parik, Ave Orav (Puiatu LAK) ja Erika Udaltsova) 

saavutas auväärse kolmanda koha. Meid edestasid 

vaid VÜKK ja Lahmuse Kool ning meile järgnesid Kures-

saare Gümnaasium, A.Kitzbergi nim Gümnaasium ja 

Turba Gümnaasium. Lisaks pallimängule oli hea 

võimalus kolleegidega suhelda ja niisama lõõ-

gastuda. Järgmise aasta naistepäeva paiku on 

jälle oodata üht võistluslikku päeva.          

/Erika Udaltsova/ 

Sportlikud õpetajad 

Spordiuudised 

Fotol Raudna Põhikooli võistkond 

Fotol Viljandi maakonna poistekooride 

laululaager. 

Laululapsed 

Juba 6. aprillil toimub teine eelproov ja komisjonile ette-
laulmine. Sel päeval selgub ka see, kas oleme valmis osa-
lema 1.- 3. juulil vabariiklikul peol Tallinnas. Mudilaskoori 
esimene eelproov toimus 3. märtsil Viljandis. 2. aprillil 
toimub koolis tantsu- ja laululaste ühine laager. Osalevad 
ka laululapsed Saarepeedi Koolist. 18. aprillil toimub 
meie koolis Viljandi maakonna mudilaskooride laulu-
päev, kus osaleb 250 laululast erinevatest koolidest.  28. 

aprillil osaleme mudilaskooride teisel vabariiklikul proovil 
ja kategooriasse laulmisel Viljandis. Loodan, et nii tantsu- 
kui laululapsed pääsevad suurele peole. Peo meenetega 
on võimal ik  tutvuda kool i  kodulehel 
(www.raudna.vil.ee). Igal peole kandideerijal on võimalik 
kuni 29. märtsini tellida meeneid soodushinnaga juhen-
dajate kaudu. /Lauluõpetaja Eda Anton/ 
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KARJÄÄRIPÄEV: NOORED VILISTLASED TAGASI KOOLI 
Meid külastasid 23. jaanuaril vilistlased, kes tutvustasid meile oma koole. Oli üllatav näha, kui kaugele on 

jõutud. See on heaks näiteks, et kõigist võib asja saada. Vilistlased olid tublid ja kõigil oli midagi öelda. 

Suure üllatuse valmistas Peeter Vinnal, kes tutvustas väärikalt oma kooli ja selle õppimisvõimalusi. Nii mõ-

nigi koolitutvustus pani mõtlema uue suuna valikule. Nad avasid ka paljude silmad tegelikkuse ees. Nad 

näitasid, et Raudna kool on midagi erilist ning kõik igatsesid Elleni toite. /Elli kõiv 9. klass/ 

1. Mis on Sinu sõpruse saladus? Ei olegi. 
2. Kellega saad koolis kõige paremini läbi? Beriti ja 

Gerdaga. 

 

3. Kas Sul on oma sõprade ees saladusi? Ja on küll! 
4. Kes on Sinu parim sõbranna? Laura  

/Küsitles Annabel Vendelin 5. klass/ 
 

1. Kuidas Te end tundsite, kui saite teada, et olete kooli sõbralikum õpetaja? Loo-

mulikult hästi, mis küsimus see on?  

2. Mis tähendab Teie jaoks sõprus? Hoolimine, tähelepanelikkus ja empaatiavõime. 

3. Kas Teil on väga head sõpra, kellega kõigest rääkida? Mul on lausa kaks neid. 

4. Kas Te olete enda arvates väga sõbralik? Oleneb asjaoludest. 
/Küsitlesid Kärt Tomp ja Madli Kõiv 7. klass/ 

Millised on sinu arvates kevadised moenipid? 
• Ilusad erksad toonid. (Berit Lehtsaar  3. kl.) 

• Seelikud ja kingad. (Hanna- Kristin Kuusik 1. 
kl.) 

• Seelikud, pluusid, kingad, peavõrud ja päik-

seprillid. (Anete Leiman 1. kl.) 

• Pluusid, kleit, lühikesed püksid, kingad ja 
pikk pluus (Hedly Küper 1.kl.) 

• Värvi juustes ja riietuses, et ikka kevad on 
käes! (Õpetaja Tiia Parik)                       

• Lõbusad värvid ja põnevad ehted! (Huvijuht 

Anett Suits)  

 
Milliseid ja mis värvi riideid kannad sina kevadel? 
• Kollane, punane, lilla, oranž, roosa (Hanna-

Kristin) 

• Roosa, oranž, punane (Anete) 

• Põnevaid ja värvikaid riideid.  

• Julgustan kandma seelikuid! (Tiia) 
• Mugavaid ja praktilisi riideid. Varakevadel 

on asendamatud kummikud ja vihmavari. 
(Anett) 

/Küsitles  Mari-Liis  Sepp 5. klass/ 

Toimus 11. veebruaril. Alustuseks tegime süüa. Söögiks te-
gime viineripirukaid, minipitsasid, muffineid ning küpsise-

torti. Spordihoones vaatasime õhtul korvpallivõistlusi, 

mängisime erinevaid seltskonnamänge ning vaatasime fil-

me. Pidu lõppes kell 7 hommikul ja kõik läksid rõõmsalt ko-

ju. /Kärt Tomp ja Madli Kõiv 7. Klass/ 

Sõbrapäeva pidžaamapidu  

Kevadised moenipid 
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INTERVJUU: Kooli kõige sõbralikum tüdruk Carmen Wang 

INTERVJUU: INTERVJUU: Kooli kõige sõbralikum õpetaja  
Erika Udaltsova 



Sinise liblika lend 
 

Sinise liblika lend 
Unustama paneb end 

Tuule vuhin liblika tiivus 
Ühe hetke sini-rohelises viivus 

 
Sinise liblika lend 

Eilne on tänase vend 
Sini-taeva sosin liblika sees 

Homne see on alles ees 
 

Sinise liblika lend 
On aja kestev ränd 

Värvide värelus liblika tiivul 
Aja kaduvus hetke viivul 

 
Sinise liblika lend 

Unustama paneb end 
Värvide sosin tiibade peal 

See ei unune eal 

/Elli Kõiv 9. klass/ 

OmaloomingOmaloomingOmaloomingOmalooming    

Minu kodu 

Mul on kodus suur pere, 

kui koolist koju jõuan, 

ütlen „tere”. 

Seal on mul magusat ja soolast 

ja mina aitan ema hoolast. 

Vahel olen kodus tujuta, 

oma elu ette kujutan … 

Kodus praegu remont käib, 

majal aknad, põrand, ahi uued 

ja seinad said uue kuue. 

Maja toob hea tunde mulle, 

külma enam aknast sisse ei tule. 

Pere aitab üksteist ja on hea, 

mina seda tunnen ja tean. 

/Artur Vinnal 3.klass/ 

Joonistus “Kassiaasta”  
Autor Johanna Perko 2. klass 

ARVAMUS 
Mina arvan, et on oluline kui omalooming leiaks kajastumist. 

Suurepärast võimalust selle jaoks näen ma koolilehes. Seega kõik 

õpilased ja ka õpetajad, kutsun teid üles avalikustama oma sahtli 

põhja kirjutatud või joonistatud meistriteoseid. Olen ka ise üks 

neist, kes on sahtlisse kirjutanud. Mina sain tuule tiibadesse Kal-

metu luulepäevalt. Seal kirjutavad õpilased luuletusi ja hiljem 

köidetakse need ühte kokku. /Moonika Viibur 9. klass/ 

Tahan tähena langeda taevast, 

sõita öösel pilvelaevas. 

Tahan olla soov, mis täide läeb, 

tunda end varjuna, mida keegi ei näe. 

 

Tahan jalutada mööda tormist merd, 

joosta, jalge all maailma serv. 

Tahan kasvada pääsusilmana niidul, 

tunda end jäise tuulena viivuks. 

 

Tahan seista keset sünget lahinguväl-

ja, 

vaadata inglitega tõtt, kui pööran 

selja. 

Tahan kui linnuke õhus lennata, 

tunda end rõõmsa ja vabana. 

/Moonika Viibur 9. klass/ 

 

MEESKOND 
Moonika Viibur 9. klass 

Anni Voll 9. klass 

Elli Kõiv 9. klass 

Madli Kõiv 7. klass 

Kärt Tomp 7. klass 

Mari- Liis Sepp 5. klass 

Annabel Vendelin 5. klass 

Keeletoimetaja: 

Erika Udaltsova 

erikau@raudna.vil.ee 

 

Vastutav toimetaja: 

Anett Suits 

435 1099 

huvijuht@raudna.vil.ee 

Kooli tegemistest loe: 

http://raudna.blogspot.com 

http://www.raudna.vil.ee 

PÕNEVAT KEVADVAHEAEGA 

JA ILUSAT KEVADE ALGUST! 

Naljanurk 
:) Õpetaja küsib bioloogiatunnis: "Nimetage mõni väga haruldane 
loom Aafrika savannis." 
Väike Juku tõstab käe: "Hüljes." 
"Kuule, Juku, Aafrika savannis hülgeid küll ei ela!" ütleb õpetaja. 

"Sellepärast ta ongi seal väga haruldane.":) 

:) Õpetaja küsib õpilastelt: „Mis on kõrvatropid?“ Õpilane vastab: 

„Need, kes ei kuule“ :) 
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